GEBRUIKSAANWIJZING POLYESTER PLANTENBAKKEN
1. UITPAKKEN & PLAATSEN
•

De polyester plantenbak dient direct na levering uitgepakt te worden zodat het eventueel vocht tussen de verpakking en
het product niet opgesloten zit. Dit kan moeilijk te verwijderen vlekken veroorzaken.

•

Polyester plantenbakken moeten altijd rechtstreeks op een vlakke ondergrond geplaatst worden. Niet plaatsen op balken,
stenen, voetjes etc. De beste ondergrond is vlakke tegels. Als de bak gevuld is, mag deze niet meer verplaatst worden.

•

Aan de binnenzijde zit isolatie voor de stevigheid en bescherming tegen koude. Deze isolatie niet te verwijderen.

2. VULLEN
Voor ¾ vullen met potgrond

De polyester plantenbak is op verschillende manieren te
vullen, dit is afhankelijk van de gekozen beplanting.
Onderstaande is de meest gebruikelijke.
1.

Voor de benodigde afwatering zijn in de bodem cirkels
(verbonden met watergoot) voorzien. Hierin kunt u
meerdere gaten boren (diameter min. 10 mm.) Gaten
boren is uiteraard alleen noodzakelijk als u de bak
buiten toepast. Plaats over de geboorde gaten een
stukje geotextiel zodat potgrond niet kan wegspoelen.

2.

Vul de bak voor 1/4 met hydrokorrels / kleikorrels.

3.

De overige ruimte vult u met goede potgrond,
geschikt voor plantenbakken, tot net onder de rand.
Druk tussentijds de potgrond licht aan om zo verder
inklinken te voorkomen. Let bij de hoeveelheid ook op
de grootte van de kluit van de planten.

4.

Plaats de planten. Druk de grond goed aan zodat de
wortels contact maken. Eventueel kunt u tussen de
planten decoratief boomschors of keitjes plaatsen. Dit

In de verhoging meerdere gaten boren t.b.v.
afwatering + antiworteldoek plaatsen
Voor ¼ vullen met hydrokorrels of kleikorrels

voorkomt tevens snelle uitdroging.

3. ONDERHOUD
Polyester is een onderhoudsarm materiaal. Vaak ontstaat er wat vuilaanslag door opspattend (regen)water. Dit vuil kunt u
met een zachte borstel verwijderen, en daarna overvloedig reinigen met water. Moeilijk te verwijderen vlekken kunt u
verwijderen met Poly Care Cleaner + Protector. De Protector zorgt voor minder vuilaanhechting.

Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen, hogedrukreiniger of schuursponsjes, dit kan vlekken / doffe plekken
veroorzaken.

De inhoud van deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.
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